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தமிழகத்தில் ககோயில் திருவிழோக்கள் வருடத்திற்கு 
ஒருமுறை, மோதம், வோரம், நோள் கதோறும் என்று 
பலவறகயோன விழோக்கள் நறடபபறுகின்ைன. சங்க கோல 
தமிழர்களின் வழிபோடுகளும் வழிபடும் பதய்வங்கறளப் 
பற்ைியும் மிகத்பதளிவோக குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 
பதோல்கோப்பியம் கோலந்பதோட்டு சங்க இலக்கியங்களில் 
கவதம், யோகம், இறைவழிபோடு, பதய்வம், கடவுள், 
பவைியோடல், கந்தழி, இறைவன், அயர்தல்-வழிபடுதல், 
ஆதிறரயோன்-சிவபபருமோன், மோகயோந்திருமோல் என்றும் 
கூைப்பட்டுள்ளது. 

 
“வழிபடு பதய்வம் நிற்புைங்கோப்ப 

பழிநீர் பசல்வபமோடு வழிவழி சிைந்து 

பமோலிமின் என்னும் புைநிறல வோழ்த்கத”............. (பதோல்) 
ககோயில்கள் கரக்ககோயில், மோடக்ககோயில், பூங்ககோயில் .......ஆகியறவயோகும். 

அந்தவறகயில் இரோகமஸ்வரம் பூங்ககோயில் வறகறயச் கசர்ந்ததோகும். ககோயில் 
திருவிழோக்கள் கிரோமக்ககோயில் திருவிழோ, றசவ றவணவக் ககோயில் விழோக்கள் என 
நறடபபறுகின்ைன. இரோகமஸ்வரத்தில் திருவிழோக்கள் இரண்டு வறகயிலும் 
நறடபபறுகின்ைன.  

கிராமக்ககாயில் திருவிழாக்கள்  

இப்பகுதியில் சித்திறர மோதத்தில் கிரோமத் திருவிழோக்கள் ஆரம்பித்து ஒவ்பவோரு மோதமும் 
ஒவ்பவோரு பரிவோர கதவறதகளுக்கும் நறடபபறும். இங்கு கோளியம்மன், மோரியம்மன், 
துர்றக, ஐய்யனோர், முனஸீ்வரர், பர்வதவர்த்தினியம்மன், நம்புநோயகியம்மன் கபோன்ை 
பதய்வங்கள் உள்ளன. இவற்ைில் ஆடி,  ஆவணி, புரட்டோசி மோதங்களில் அம்மன் 
ககோயில்களில்  “முளைக்பகோட்டு” அல்லது “முளைப்போரி” திருவிழோக்கள் நறடபபறுகின்ைன. 
இத்திருவிழோ ஞோயிற்றுக்கிழறம கோப்புக்கட்டுதலில் ஆரம்பித்து 8-ம் நோள் முளைப்போரிறய 
கடலில் கறரக்கும் வறர நறடபபறும். ஒவ்பவோரு நோளும் இரவு கும்மிபோட்டு, ஒயிலோட்டம் 
ஆகியறவ நறடபபறும். கருப்பசோமி, முனஸீ்வரன் கபோன்ை ககோயில்களில் ஆடி, புரட்டோசி 
மோதங்களில் கிடோபவட்டு பூறச நறடபபறும். இவற்ைில் பங்கோளிகள் கும்பிடும் 
ககோயில்களும் உண்டு, அதுகபோல் ஒரு கிரோமகம வழிபடும் ககோயில்களும் உண்டு. 
நம்புநோயகி அம்மன் ககோயிலில் மோசி மோதம் பகோலு விழோவோனது 8 நோட்கள் நறடபபறும்.   

 



 

இராமநாத சுவாமி ககாயில் திருவிழாக்கள் 

ககோயில் விழோக்கள் அடிப்பறடயில் ஆகம விதிப்படி நறடபபறுகின்ைன. ஒவ்பவோரு 
விழோவிற்கும் ஒவ்பவோரு ஆகமங்கள் உண்டு. அதுகபோல் ஒவ்பவோரு விழோக்களும் அந்தந்த 
மோத, நோட்களில்தோன் நறடபபை கவண்டுபமன்ை விதிமுறைகளும் உள்ளன. இக்ககோயிலில் 
மிகமுக்கியமோன மூன்று விழோக்கள் உண்டு. அவற்ைில் ஆனி மோதம் (பெயஸ்தோ), ஆடி மோதம் 
(ஆஸத) மற்றும் மோசி மோதம் (மகம்) கபோன்ைறவகளோகும். றவகோசி மோதம் 10 நோட்கள் 
பபௌர்ணமியன்று விசோக சுக்ல சஷ்டி தினத்தன்று   நறடபபறும் வசந்கதோட்சபவம் 
விழோவன்று இரோமோநோதரும், அம்போளும் மகோகதவத் தீர்த்த்தின் வடகறரயில் வோசம் 
பசய்வோர்கள். ஒவ்பவோரு பவள்ளிக்கிழறமயும் பர்வதவர்தினியம்மன் நவசக்தி மண்டபம் 
என்று அறழக்கப் பபறும் சுக்ரவோர மண்டபத்தில் பகோலுவிருப்போள். அப்கபோது நோன்கு கவதம், 
கதவோரப் போடல், திருவோசகம் மற்றும் திருப்போல்லோண்டு கபோன்ை போடல்கறள போடி, 
பலவிதமோன இறசக்கருவிகறளயும் வோசித்து வழிபோடு பசய்வோர்கள். முடிந்தவுடன் முதலில் 
பிரோமணர்களுக்கும் பிைகு மற்ைவர்களுக்கும் விபூதிப் பிரசோதம் வழங்கப்படும். அன்று இரவு 
அம்மன் மண்டபத்தில் நோட்டிய விழோவும் நறடபபறும்.  

தினமும் ஆறுகோல பூறெகள் நறடபபற்று வருகின்ைன, அதிகோறல 4 - 5 மணியளவில் 
திருவோனந்தோள் பூறெயோனது படிகலிங்கத்திற்கு, இரோமநோதசுவோமி ககோயிலின் கருவளையில் 
போலோபிகசகம் நறடபபறும். சூர்ய உதயதிற்குப் பிைகு உறதயமோர்த்தோண்ட பூறெயோனது  9 
மணியளவில் நறடபபறும். ெோமம் பூறெ (உறதய கோலம் அல்லது கோலசந்தி). உச்சிகோல 
பூறெ 12 - 1, சோயரக்ஷோ பூறெ 3 - 4, அர்த்தெோம பூறெயோனது இரவு 9 மணியளவில் 
நறடபபறும். 

இறதத்தவிர இக்ககோயிலில் ஒவ்பவோரு ஆண்டும் நறடபபறும் விழோக்களும் உண்டு. 
மகோசிவரோத்திரியன்று 10 நோட்கள் மோசி மோதத்தில் கமக சஷ்டி கிர்ஷ்ணோ தினத்தில் 
ஆரம்பித்து கமக க்ர்ஷ்ண புதுநிலவு முடிய நறடபபறும். விழோவில் ரிஷ்ப வோகன 
கசறவயும், மகோசிவரோத்திரி அபிஷேகமும், பவள்ளிரத வதீியுலோவும் நறடபபறும். 

ப்ரதிஷ்ட்டாங்க உத்சவம்  

பெயஷ்ட சுக்ல சுத்த தினத்தன்று பெயஷ்ட்ட ஆரம்பித்து முழுநிலவு முடிய 10 நோட்கள் 
நறடபபறும். அன்று அன்னலும், அம்போளும் ரிஷபவோகன கசறவயும், கதர்பவனியும் 
நறடபபறும். திருக்கல்யோண உத்சவமோனது ஆடிமோதம் ஆஷத பக்குள கிருஷ்ண அஷ்டமி 
தினத்தில், பரணி நட்சத்திரத்தில்  ஆரம்பித்து 17 நோட்கள் நடபபறும் இவ்விழோ சரவண சுத்த 
சுக்ல தசமியன்று முடியும். இவ்விழோவில், ரிஷ்பவோகன கசறவ, பவள்ளிரத வதீியுலோ, தபசு 
நோள், சயனகசறவ மற்றும் திருக்கல்யோணம் கபோன்ைறவகள் நறடபபறும். 

 

 

 



மெது வழிபாடு 

வால்மீகி இராமாயணத்தில் 

ஷேதுபந்த இதி க்யாத்: த்ளரஷ ாக்ஷயந ச பூஜிதம் 

ஏதத் பவித்ரம் பரமம் மஹாபாதக நாேநம்// 

அத்ர பூர்வம் மஹாஷதவ : ப்ரோம் அகஷராத் ப்ரபு: 
என்று கூைப்படுகிைது. 

 
இந்து சமய வழிபாட்டின் மீது நம்பிக்ளக ககாண்ட 
ஒவ்கவாருவரும் ஷசது யாத்திளர வழிபாட்ளட 
வாழ்வியல் கடளமயாகக் ககாண்டுள்ைனர். தர்மம், 
அதர்மம், காமம், ஷமாட்சம் என எளத நிளனத்து 
தீர்த்தமாடுகிைாஷனா அளத நிச்சயம் அளடவான். 
இராம தனுஷ்ஷகாடியில் ஒருதடளவ ஸ்நானம் 
பண்ணுகிைவன் அசுவஷமத யாகப் ப ளனயும், 
து ா தான ப ளனயும், ஆயிரம் ஷகாதான 

ப ளனயும் அளடவான். மன சுத்தியுடன் பஞ்ச மாபாதகங்களைப் புரிந்தவன் ஷசதுவில் 
ஸ்நானம் கசய்தால் பவித்திரனாகி தர்ம புத்தியுடன் வாழ்வான்.  ஷசதுவின் வழிபாடு 
கசய்யப்பட்ட நீரும், யாகமும் கசய்த தவமும் முழுளமயாக ப ன் தரக்கூடியதாகும். எவன் 
ஒருவன் ஷசதுவில் பிராய்சித்த தர்பன பூளஜ பண்ணுகிைாஷனா அவன் கசய்த பாவம் 
நிவர்த்தியாகிைது. 

ஆனந்த இராமாயணத்தில்  

                    ஷசதுமாரபா மானஸ்து விக்ஷநசம் ேப்தாப்ய ராகவ: 

நவக்ரஹானாம் பூஜார்த்தம் வாோனாந்தவ ோதராத்/ 

                    நைஹஸ்ஷத ேம்ஸ்தாப்ய பூர்வம் தத்ரமஷஹத்கதௌ 

                    தத: ோகரேம்ஷயாஷக த்வநாம்நா  ிங்கமுத்தமம்// 

                    ேதாபயாமீதி நிச்சித்ய மாருதிம் வாக்ய மப்ரவதீ். 

 

இராமபிரான் வானரஷசளனயுடன் கட ில் ஷசதுளவ அளமப்பதற்கு முன்னர் கடற்களரயில் 
மகாஷதவளர வழிபட்டு தமது முயற்சி சிைக்க ஷவண்டிக்ககாண்டார் என ஷசதுளவப் பற்ைிய 
சிைப்பு கூைப்படுகிைது. 

 


